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KS-mote or. 2/2018
l itsendelsesdato: 2. Marti 201 å

Merknadsfrist: 9. mars 2018

Motetid: Onsdag 2$. februar kl. 17.00 — 20.00 Motested: Idrettens Hus, Ottestad

Til stede Forfall II:I:e mott
Leder: Petter Norstrom

X
X

Nestleder: Hilde Kristin Korbol
Medlem: Morten Gustu X
Medlem: Dag André Nilsen X
Medlem: Solrun 11'lataas Risnes X

Medlem: Mali \ \vlokken X
Varamedlem: Dag Mcli X
Ansattes
representant:
Org. sjef:

Helen Skansen (referent)

Tina Thorsen

X
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6o-08 Protokoll or. 1/2018
Protokoll nr. 1/2018 ble godkjent og underskrevet.

h-09 Oo'g.s,pel's orientering

Org.sjefs orientering

• Stor piigang av henvendelser vedr lov- og organisasjonssporsmal 11'a klubbene.
spesielt i forbindelse med avholdelse av arsmoter

• Administrasjonen er i tett dialog med Oppland idrettskrets for a se pa
samarbeidsområder ifbm regionaliseringsprosess

• Administrasjonen har et godt samarbeid med I ledmark Cvlkeskulturelle rad
• Aktiviteter/kurs — vi er godt i rute ihht fastsatt plan



Ungdomssatsingen status
• Martin Nyhand starter i 111K 12. mars 2018 i et 1 -ars engasjement for a arbeide

med ungdomsatsing Idrettshelga 2018
• 111Ks ungdomsutvalg er operativt. og vil folges opp av Martin I-Iylland

Anleggsmote med Marit Roland
Org.sjef og I Iiide Kristin Korbol refererte fra motet
• Dagens anleggssituasjon
• Onsket anleggssituasjon
• Idrettsstyret onsker innspill til dagens spillemiddelordning
• Det er onskelig med kartlegging av anlegg både nasjonalt og regionalt. med

tanke på fremtidige satsingsområder og planverk
• Egenorganisert idrett ys nærmiljoanlegg og/eller store anlegg

Mote med styret i Oppland idrettskrets 20.02.2018
I Iilde Kristin Korbol og Morten Gustu refererte fra motet
• Positivt samspill mellom 1 1IK og OIK
• IPD er utgangspunktet for regionaliseringen
• Org.sjef i Irondelag Idrettskrets. Kjell Bjarne Helland. informerte om

trondelagsfvlkenes arbeid med regionaliseringsprosess

Moter i SPINN 29.01.2018 og 12.02.2018
Dag Andre Nilsen orienterte fra motet.
Prosjektet er i sluttfasen med opprettelse av profit. som gar ut pa Livslang
bevegelsesglede. samt kompetanse- og nettverksbygging.
Det vurderes a utarbeide et pilotprosjekt for idretten i Innlandet. som skal bygge
nettverk og kompetanse gjennom innov ativ tenkning.

Prosjektlederstilling/fremtidig org.sjef: NIFs svar pa henvendelse
Styreleder har vært i kontakt med Oppland IK (Berit Bjorby) og NIEs personalsjef
med anmodning om sammen a sette i gang prosessen med ansettelse av
prosjektleder/fremtidig org.sjef lor den sammenslåtte idrettskretsen.
Begge kontaktledd ser for seg et tidsperspektiv med avklaring rundt prosjektleder inn
mot sommer 2018. Styret i I-11K tar dette til etterretning.
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Lw-I10 Regnskap 2017
Regnskapsfurer Helen Skansen gjennomgikk utsendt arsregnskap med noter for 2017.
Regnskapet viser et overskudd pålydende kr. 172.082 mot budsjettert underskudd pa
kr. 50.000.
Egenkapital ved inngangen til 2018 er pålydende 4.700.082.

Vedtak:
Årsregnskap for 2017 ble enstemmig vedtatt.



K-11 Informasjon om vedtak i K-06
Vedtak i sak K-06/18 om HIKs tillit til det sittende Idrettsstyre er offentliggjort
gjennom media. Vedtaket bor oversendes til Idrettsstyret. og org.sjef effektuerer dette.

Vedtak:
Org.sjef oversender vedtak i sak K-06/18 til Idrettsstyret snarest.

K-112 0 lousaing Rendalen Hretttsrad
Rendalen idrettsrad o~c Rendalen IL har kontaktet I ledmark idrettskrets med ønske om
oppløsning av idrettsredet. Pr dags dato er det kun to klubber i Rendalen kommune.
Jfr NII's lov §8-1 er det et krav om at kommuner med MJMCI' enn tre idrettslag ma ha et
idrettsrad. Dette kravet er ikke oppfylt lor Rendalen kommune. I ledmark idrettskrets'
styre opploser Rendalen idrettsrad ihht Rendalen Idrettsrads lovnorm §22.

Vedtak:
Medmark idrettskrets' styre opploser Rendalen Idrettsrad fra 1. mars 2018.
Rendalen ldrettsrads' midler etter avvikling tilkiller et lbrmal som er godkjent av
I ledmark idrettskrets.

Diskasjonssaker

Bruk av egenkapital
Bruk av egenkapital til ulike prosjekter ble diskutert. og vil eventuelt bli fremmet som
beslutningssaker ved senere styremoter.

Godt`gjoring til styremedlemmer for arbeid utenom ordinære styresaker som krever
arbeid pa dagtid
Saken ble diskutert pa generelt grunnlag.
Styreleder og nestleder arbeider ut et konkret forslag til neste styremøte

I landlingsplan for ujennomloring av Kretstinget 2018
Handlingsplan ble fremvist. og ble tatt til etterretning.

Iverksette forberedende tiltak med UIK ift regionaliseringsprosess
Det er opprettet kontakt mellom styreleder og OIK og NIF.
Det har vært gjennomfora møter med Spinn.
Det er viktig a opprettholde dialog Oppland 1K administrativt og politisk.
Org.sjef gis mandat til a utarbeide en tidsplan i samarbeid med 01K for videre prosess

Vurdere innkomne forslag til kandidater til hedersbevisninger ilt kretstinget
Ihht Hedmark idrettskrets' statutter for hedersbevisninger heter det:
«Forslag på kandidater til idrettskretsens hedersbevisninger kan fremmes av
idrettskretsstyret. særkrets. idrettsrad o`g idrettslag innen 1. februar hvert ar.
Idrettskretsstyret avgjør hvem som skal tildeles idrettskretsens hedersbevisninger og
førestar utdelingen.»
Klubber og idrettsråd har kommet med forslag på 7 kandidater.
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Kretsstyret har funnet at alle foreslåtte kandidater oppfyller kravene i statuttene. og det

er gledelig å kunne tildele Medmark idrettskrets hederspriser lor 2016-2017 til

følgende personer:
Idrettskretsens medalje med diplom: Ole Hermann Sorli
Idrettskretsens plakett: Ole Martin Knashaug

Erik Stensbol
Otto Kristiansen
l'horbjorn Henriksen

Idrettskretsens premie: Andrea Lovlien Solbjor
Adrian Lillebekk Ovlien

Oppir'opg^angsgaaker

Eventuelt

Opps.rammering
Dato neste styremote: onsdag 21. mars 2018.
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